SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia
W TOKARNI

Zasady organizacji realizacji zadań
związanych z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
w związku z pandemią COVID-19,
w tym zasady organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Tokarnia, dnia 6 października 2020 r.,
ze zmianami z dnia 7 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/20/21
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Tokarni
z dnia 7 grudnia 2020 r.
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Na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 września, przeprowadzane jest badanie
dotyczące dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej, oprogramowania
i Internetu.
W razie potrzeby, diagnoza o której jest mowa w punkcie 1, może być w każdym czasie
powtórzona i uaktualniona.
Technologie informacyjno – komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji
zajęć w trybie pracy zdalnej to, w szczególności: aplikacja ZOOM oraz dziennik
elektroniczny, adresy mailowe udostępnione przez uczniów, rodziców i nauczycieli oraz inne
formy kontaktu ustalone pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami.
Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych
technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
1) uczniowie otrzymują od nauczycieli linki, indywidualne loginy i hasła dostępu
do aplikacji ZOOM,
2) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
3) należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,
4) nie wolno utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,
5) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.
Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych
technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
1) nauczyciele generują linki, indywidualne loginy i hasła dostępu dla uczniów w aplikacji
ZOOM,
2) nauczyciele udostępniają linki, indywidualne loginy i hasła dostępu dla uczniów
dwukrotnie: w terminarzu dziennika elektronicznego i w drugi sposób ustalony
z uczniami i rodzicami (mailowo, w wiadomościach, na grupie),
3) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,
4) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł,
5) pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w prawie
wewnątrzszkolnym.
Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek,
e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów
poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.
Nauczyciele na bieżąco mogą zgłaszać potrzebę modyfikacji programów nauczania,
nie naruszając podstawy programowej.
Nauczyciele i rodzice mogą na bieżąco zgłaszać potrzebę modyfikacji programu
wychowawczo-profilaktycznego.
Nauczyciele zobowiązani są do planowania tygodniowego zakresu treści nauczania
ze szczególnym uwzględnieniem:
1) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
4) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych
zajęć.
10. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując
obecność/nieobecność w dzienniku elektronicznym, a następnie przenosząc ją do
obowiązującego prawem wewnątrzszkolnym - dziennika tradycyjnego (papierowego).
Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa Statut szkoły.
11. W przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych wychowawcy i nauczyciele klas 1-3 będą
zobowiązani:
1) do prowadzenia konsultacji w wymiarze co najmniej 30 minut tygodniowo. W sytuacji
zawieszenia zajęć w poszczególnych oddziałach decyzje o terminach konsultacji będą
podejmowane na bieżąco. Informacja o formie i terminach konsultacji będzie
przekazywana rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego,
2) do realizowania wyznaczonych zajęć w formie spotkań on – line,
3) do przygotowania oraz przesyłania na podany przez rodziców adres mailowy, materiałów
edukacyjnych dla uczniów.
12. W trakcie pracy zdalnej:
1) zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane w porozumieniu
z rodzicami uczniów,
2) zajęcia rewalidacyjne są realizowane w formie spotkań on – line lub w formie
stacjonarnej (na pisemny wniosek rodziców),
3) za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają
wychowawcy klas,
4) pedagog szkolny koordynuje zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz pracy wychowawczo-profilaktycznej,
5) wicedyrektor koordynuje realizację bieżących zadań szkoły.
13. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.
14. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie
nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.
15. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie
będzie podlegało ocenie.
16. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów,
poleceń, lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez
nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych
uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu
służącego komunikowaniu.
17. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac,
projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić
o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia
przesłanego drogą elektroniczną.
18. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc)
i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac
plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do
tego celu folderze.
19. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie.
Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.

20. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie
zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy
oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.
21. Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który
uczeń otrzyma ocenę.
22. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być
umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz
przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli
korzystać z komputera.
23. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian),
jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.
Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco
przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną ustaloną i jednolitą dla całej szkoły.
24. Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest również:
1) mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy,
2) docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych trudności,
3) podawanie kryteriów sukcesu do każdego zadania do wykonania,
4) umożliwienie poprawienia każdej otrzymanej oceny,
5) uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych uczniów.
25. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości
psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej.
26. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane
z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.
27. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze
względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na
uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych
zadań w alternatywny sposób.
28. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego
kompetencji informatycznych. Nauczyciel (w kontakcie z nauczycielem informatyki)
uwzględnia zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych
i dostosowuje poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości
psychofizycznych ucznia.
29. Należy ograniczać liczbę prac wymagających korzystania przez ucznia z drukarki, chyba że
wszyscy uczniowie mają możliwość drukowania materiałów udostępnionych przez
nauczyciela.
30. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany,
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia.
31. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek
technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno
zostać wykonane.
32. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania,
określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane
w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.
33. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania,
w szczególności za:
1) pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.),
2) wypracowanie,

3) udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum,
4) inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp.,
5) rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp.,
6) wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela,
7) odpowiedź ustną.
34. Klasyfikowanie i promowanie uczniów klas I-III podczas nauczania zdalnego odbywa się
na zasadach opisanych w Statucie Szkoły, z uwzględnieniem następujących uzupełnień:
1) Uczniowie otrzymują ocenę ze wszystkich obszarów edukacji wczesnoszkolnej
i zachowania (klasyfikowanie śródroczne i roczne). O ocenie powiadomieni zostają
rodzice ucznia. W czasie nauczania zdalnego rodzice są informowani o ocenie poprzez
wpis w dzienniku elektronicznym lub ocenę przesyłaną drogą elektroniczną.
2) W klasach I-III oceny śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych są ocenami
opisowymi.
3) Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia
poziom i postępy w opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań określonych w podstawie programowej oraz wynikających z realizowanych
w szkole programów nauczania, wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia
związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwojem uzdolnień. W czasie
nauczania zdalnego nauczyciel bierze pod uwagę postępy ucznia podczas całego roku
(półrocza) i oceny otrzymane do czasu zawieszenia zajęć. Może również uwzględnić
aktywność ucznia podczas zdalnego nauczania i wykonywanie zadawanych prac.
35. W ciągu całego roku szkolnego nauczyciel ocenia pracę ucznia. Podczas zdalnego nauczania
ocena może być dokonywana podczas zajęć prowadzonych w aplikacji Zoom, a także
podczas bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem z wykorzystaniem wskazanego
przez nauczyciela komunikatora.
36. Nauczyciel powinien stwarzać dogodne warunki do dokonywania przez uczniów samooceny
swoich osiągnięć i zachowania. Podczas trwania nauczania zdalnego samoocena ucznia może
być dokonywana w czasie rozmowy z nauczycielem z wykorzystaniem wskazanego
komunikatora lub platformy edukacyjnej bądź w inny sposób zaproponowany przez
nauczyciela.
37. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania. Ocenę
śródroczną zamieszcza się w karcie oceny opisowej. Podczas trwania zdalnego nauczania
karta ta jest przekazywana rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego lub maila.
38. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym
roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.
Ocenę roczną zamieszcza się w arkuszu ocen i na świadectwie.
39. Warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz warunki i tryb
uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjnej zachowania pozostają
zgodnie z zapisami Statutu.
40. Klasyfikowanie i promowanie uczniów klas IV - VIII odbywa się na zasadach opisanych
w Statucie Szkoły.
41. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują wychowawcę klasy
o przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych, który
przekazuje tę informację w formie ustnej uczniowi, a w formie pisemnej jego rodzicom.
O zagrożeniu oceną niedostateczną oraz naganną lub nieodpowiednią oceną zachowania

wychowawca klasy informuje rodziców/prawnych opiekunów za pomocą dziennika
elektronicznego.
42. Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się:
1) oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej,
2) oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu.
43. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uwzględnia się:
1) systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym poprzez
potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie
się na kontach wskazanych przez nauczycieli oraz wymianę z nauczycielem informacji
dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,
2) samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, w szczególności nie
jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia,
3) aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
44. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia
społecznego i norm etycznych.
45. Pozostałe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania regulują dotychczasowe zapisy
Statutu Szkoły.
46. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną
o otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu.
Informację tę przekazuje za pomocą dziennika elektronicznego.
47. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica za pomocą dziennika elektronicznego lub maila
o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności
wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.
48. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach na
bieżąco w czasie zajęć on-line oraz w trakcie konsultacji wyznaczonych w tygodniowym
planie zajęć.
Dyrektor
/…………/
mgr Ewa Kawończyk

